
Barcelona Gezisi
“Kurmunuz tarafından talep edeceğiniz konular, inceleme, araştırma ve tetkik gezisi programına dahil edilecektir” 

1.Gün - İstanbul – Zaragoza– Barcelona
Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali 13:45’de buluşma. Bagaj, bilet ve biniş işlemlerinin ardından Özel Havayolları özel seferi ile saat 16:15’de Zaragoza’ya uçuş. Yerel saat ile 
19:15’de varış ve Barselona’ya hareket. Varışımızı takiben otelinize transfer. Geceleme otelinizde. 

2. Gün - Barcelona
Sabah kahvaltısının ardından panoramik Barselona şehir turu. Turumuzda Plaza Espanya, Gran Via, Paseo De Gracia caddesi, Katalunya Meydanı ve La Rambla caddesi görülecek 
yerler arasındadır. Şehir turu serbest zaman. Dileyen misa�rlerimiz alternatif olarak düzenlenecek olan Gerona & Figueras turuna katılabilirler. Gezimizde Orta Çağ’dan kalma mimari 
yapılarıyla Girona Şehri, Büyük Katedrali ve Yahudi mahalleleri, ünlü ressam Dali’nin doğduğu Figueras Kasabası ve Dali Müzesi ziyaret edilecektir. Tur sonrası otelinize transfer. 
Akşamı eğlenceli bir ortamda geçirmek isteyen misa�rlerimiz için alternatif olarak düzenlenecek olan Flamenko Gecesi turuna katılabilirler.Tur bitimi otele dönüş. Geceleme 
otelinize.

3. Gün - Barcelona
Sabah kahvaltısının ardından serbest zaman. Dileyen misa�rlerimiz alternatif olarak düzenlenecek Andorra turuna katılabilirler. Andorra turumuzda Berga ve Martinet gibi 
merkezlerden geçerek İspanya ve Fransa sınırında bulunan gümrüksüz alışveriş ülkesi ve doğal güzellikleri ile ünlü Avrupa’nın en küçük devletlerinden biri olan Andorra ziyaret 
edilecek ve gümrüksüz alışveriş imkânı ile şehir sokaklarında keyi�i bir gün geçireceksiniz. Tur sonrası otelinize transfer ve serbest zaman. Geceleme otelinizde.

4. Gün - Barcelona
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Dileyen misa�rlerimizle alternatif olarak düzenlenecek olan Montserrat & Sitges turuna katılabilirler. Turumuzda ünlü mimar Gaudi’nin dini 
eğitimini almış olduğu ve kendi eseri olan Sagrada Familia Kilisesi’nin yapımında kendisine ilham kaynağı olan, kutsal “Siyah Meryem” ikonunun dünya üzerinde tek olarak 
görülebileceği deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki Büyük Montserrat Manastırı ile Montserrat Dişli Sıradağları’nın eteklerinden deniz kenarına inerek gezilen Sitges 
adındaki balıkçı sahil kasabası görülecek yerler arasındadır.

5.Gün - Barcelona – Zaragoza – İstanbul
Sabah kahvaltısı sonrası serbest zaman. Dileyen misa�rlerimizle alternatif olarak düzenlenecek olan Guell Park turuna katılabilirler. La Sagrada Familia’nın mimarı Gaudi’nin önemli 
eserlerinden biri olan Park Güell’I gezerken dehasına bir kez daha hayran kalacaksınız.Uçak saatine bağlı olarak Zaragoza’ya hareket, kısa bir panoramik şehir turunun ardından 
havalimanına transfer. Özel Hava Yollarının özel seferi ile saat 18:45’de İstanbul’a hareket. Yerel saatle 23:45’de varış ve turumuzun sonu. 

Ücrete Dâhil Olan Hizmetler
● Özel hava yolları tarifeli saferi ile İstanbul-Zaragoza İstanbul arası ekonomi sınıfı 
uçak biletleri
● Havalimanı vergileri
● Havalimanı- Otel - Havalimanı transferleri
● 3* otellerde 4 gece oda kahvaltı konaklama
● Barcelona, Zaragoza  panoramik şehir turları
● BEKAD Türkçe rehberlik hizmetleri
● Zorunlu seyahat sigortası

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler
● Yurt dışı çıkış harcı (15tl,bankaya veya sınır kapısı o�sine ödenir)
● Müze ve ören yerleri giriş ücretleri
● Vize ücreti ve hizmet bedeli (isteğe bağlı 120€)
● Şehir konaklama vergileri 
● Programda alternatif olarak belirtilen çevre gezileri (isteğe bağlı)
● Şoför bahşişleri (kişi bası 5€) (isteğe bağlı)
● Her türlü otel alternati�eri ve şahsi harcamalar
● Eris garantisi (erken rezervasyon iptal sigortası) (30€) (BEKAD güvencesi altında 
tur hareketine 15 gün kalaya kadar koşulsuz şartsız turu iptal etme imkanı sunar. 
Vize ücreti zorunlu sağlık sigortası ve eris ücreti iade edilmez. (isteğe bağlı)
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